
tu nastrihni a šedú časť 
prilep pod papier

1) Vymaľuj MEDVEĎA a vystrihni ho
2) Šedú časť nastrihni a podlep pod papier
3) Na druhý papier nalep hlavu medveďa - vznikne ti macko s vypuklým ňufáčikom. 

M
E
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1) Розфарбуй ВЕДМЕДЯ і виріж його
2) Надріж сіру частину і приклей її під папір
3) Приклей голову ведмедя на другий папір — вийде ведмедик з випуклою мордочкою.

В
е
д
м
і
д
ь

Тут надріж і сіру 
частину приклей 
під папір
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Vyfarbi a vystrihni štvorčeky. Zamiešaj ich a snaž sa poskladať obrázok tak, aby ti vznikol znovu srnček.

P
U
Z
Z
L
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а
з
л

Розмалюй і виріж квадратики. Змішай їх і спробуй скласти картинку так, щоб знову був олень.
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Vyfarbi a spoj, ktroré listy patria ku ktorým plodom.

Dokresli druhú polovicu obrázkov.

Vyfarbi a nájdi, ktorý list/ plod patrí k svojmu tieňu a spoj ich. 

Dokresli druhú polovicu obrázkov.

Розмалюй та з'єднай листочки з плодами.

Домалюй другу половину картинки.

Домалюй другу половину картинки.

Розфарбуй та знайди яка тінь належить якому листочку/плоду, з’єднай їх.
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1) Vyfarbi myšku
a vystrihni štvorec.
Štvorec prelož na 
polovicu. 

2) Označené kraje (tie
spodnejšie) ohni smerom
od obrázka

3) Otoč aj vrchné 
označené kraje 
smerom k obrázku. 

Vystrihni a nalep fúziky a 
myška je hotová :)

М
и
ш
к
а

M
Y
Š
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1) Розфарбуй мишку 
і виріж квадратик. 
Склади квадратик 
навпіл.

2) Позначені частини 
(нижні) відігни у напрямку 
від картинки.

3) Також зігни верхні 
позначені 
краї до картинки.

Виріж і приклей вуса, і 
мишка готова :)
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Vyfarbi, vystrihni obdĺžniky 
a ukladaj vedľa seba, 

tak, aby vždy bol rovnaký 
obrázok veľa seba.

D
O
M
I
N
O

Розмалюй, виріж прямокутники
і клади один до одного так,
щоб однакові малюнки були поруч. 
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 Космічна ракета і космонавт

Vytvorila              kreativnarodina

Za preklad ďakujeme Eliške Horsákovej.



PEXESPOПЕКСЕСО – Знайди пару
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Vyfarbi,
vystrihni a skladaj.Розмалюй, виріж і поскладай.
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Vyfarbi, vystrihni a poskladaj.

Розмалюй, виріж і поскладай.Г
е
о
м
е
т
р
и
ч
н
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Розмалюй, виріж і поскладай.

Vyfarbi, vystrihni a poskladaj.
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1) vystrihni obdlžník

2) zlož ho po dĺžke 
na tretiny do jednej 
strany a kraj po dĺžke 
zlep jedným ťahom, tak
aby kalendár z druhej 
strany neblo vidieť :)

tu
 z

le
p

3) prelož na polovicu 
a potom znovu na 
polovicu do opačných 
strán

tu, ti vznikne 
   otvor na 
    prsty

4) nalep psíkovi oči,uši a 
jazyk. Vlož palec
do jedného otvoru a 
zvyšok prstov ruky do 
druhého a hav-havkaj :)

oči

jazyk

jazyk

uši

Пес
PSÍK

1) виріж 
прямокутник

2) склади його 
вздовж згинаючи 
третини до одної 
сторони, а потім 
всю довжину
зклей за один 
прийом, так, щоб 
календар з іншого 
боку не було 
видно :)

3) склади навпіл, 
а потім знову 
навпіл до іншої 
сторони 

4) приклей собаці очі, вуха та
язик. Встав великий палець в один отвір і
решту пальців у другий і гав-гавкай :)

вуха

язик

язик

очі

ось, тут з'явиться 
отвір для пальців

тут 
зклей
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Vyfarbi a vystrihni. Vystrihni aj kruhy v dolnej časti zvieratiek.
Do otvorov daj ukazovák a prostredník. Môžete si so zvieratkami zahrať rozprávku, či divadlo.

Розфарбовуй і виріж. Також виріж кола у нижній частині тварин.
Помісти до отворів вказівний і середній пальці. З тваринами можна зіграти казку або театр.
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SLNKO

URÁN

SATURN    

JUPITER

MARS

ZEM     VENUŠA

MERKÚR

PLUTO

NEPTÚN

СОНЦЕ

ЗЕМЛЯ

МАРС

ЮПІТЕР

САТУРН

УРАН

НЕПТУН

ПЛУТОН

МЕРКУРІЙ

 ВЕНЕРА
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1) Vyfarbi a vystrihni štvorce
2) Medzi štvorce vedľa seba nalep 
špajdlu a zlep ich dokopy
3) Keď budeš rýchlejšie točiť špajdlou, predný a 
zadný obrázok sa spoja (slniečko bude mať 
v ruke melón, 
búrkové obláčiky budú spolu, slniečko sa 
bude schovávať 
za oblak a posledný obláčik bude snežiť 
 a mať čapicu)

Sem nakresli svoje obrázky a vyskúšaj, ako sa 
obrázky točením na špajdle spoja :)

1) Розфарбуй і виріж квадрати
2) У середину між квадратами наклей паличку 
та зклей квадрати між собою.
3) Коли крутиш паличку у руці швидше, 
переднє і заднє зображення зіллється (сонце 
матиме диню в руці, грозові хмари будуть 
разом, сонечко буде ховатися
за хмарою і остання хмара буде у шапці 
та сніжити)

Намалюй тут свої малюнки та спробуй як
картинки з'єднаються коли ти будеш швидко крутити паличку :)
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tu prilep

tu prelož

Z
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Vystrihni po obvode,
 zlož tak, aby ti vznikla krabička. 

Prilep šedými časťami o vnútornú 
stranu papierov. Vznikne ti ušatá

zajko krabička :)

тут склей

Тут склади
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tu prelož

Vystrihni obdĺžničky a vlož tam
harmoniku, preloženú na 
polovicu. Spravíš tak krídla
vtáčikovi. 

V
T
Á
Č
I
K

Виріж прямокутники, склади папір 
гармошкою навпіл і вклади до 
прямокутників. Так птах отримає
       крила.

П
т
а
х

Тут склади
 лист паперу 
навпіл.
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Zahrajte si piškvorky. Vyfarbi štvorčeky 
s obláčikmi a slniečkami a vystrihni ich. 
Hra je pre dvoch. Víťazom sa stáva ten 
hráč, ktorému sa ako prvému podarí na 
štvorčkovej ploche vytvoriť súvislú radu 
troch svojich symbolov v ľubovolnom 
smere.П’ять в ряд     PIŠKVORKY

П’ять в ряд
Грайте п’ять у ряд. Розмалюй квадрати
з хмарами та сонцем і виріж їх.
Гра для двох. Переможцем є той
гравець, який першим створить 
безперервний ряд
з трьох його символів в будь-якому 
напрямку.
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1) Vymaľuj a vystrihni
2) Šedé miesta prilep z vnutorných
strán kocky
3) poskladanú kocku môžeš hádzať,
na aké počasie kocka padne, to 
napodobni - zvukom, pohybom. Môže 
Vám pomôcť, pri výbere o čom si 
poviete rozprávku, alebo aké počasie
nakreslíte na obrázku.

К
у
б
и
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tu prilep

tu prelož

1) Розфарбуй і виріж
2) З внутрішньої сторони зклей сірі 
частини щоб створити кубик.
3) Складений кубик можна кидати,
Дивись на яку погоду впаде куб та
Спробуй це зобразити - звуком, рухом. 
Можна використовувати для того щоб 
розповідати казку чи вирішити, яку 
погоду ти намалюєш на наступному 
малюнку.

тут склей

Тут склади
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Vyfarbi a nájdi, ktorý obrázok patrí k svojmu tieňu a spoj ich. 

Vyfarbi a nájdi zvieratkám dvojicu ♥

Nájdi správnu cestu, ako sa dostane rytier k princeznej.

Nájdi aspoň 5 rozdielov.

Розфарбуй і знайдіть, яке зображення має яку тінь, і з’єднай їх.

Розфарбуй і знайди пару однакових тварин �

Знайди правильний шлях для лицаря, який прямує до принцеси.

Знайди не менше 5 відмінностей.

Vytvorila              kreativnarodina

Za preklad ďakujeme Eliške Horsákovej.



Pomôž vtáčatku nájsť cestu za vtáčikmi pri hniezde. 

Dokresli druhú polovicu obrázkov.

NovDorastajúci kosákPrvá štvrť   
Dorastajúci Mesiac

Cúvajúci MesiacPosledná štvrťCúvajúci kosák
Spln

Pamätáš si ako vyzerajú jednotlivé fázy Mesiaca? Vyfarbi ich správne :)

SÚHVEZDIE VEĽKÝ VOZ

MALÝ VOZ

HVIEZDA POLÁRKA

Домалюй другу половину картинки.

Допоможи маленькій пташці знайти шлях за птахами в гнізді.

Пам’ятаєш, як виглядають різні фази Місяця? Замалюй їх правильно :)

Місяць, що сходить, Новий Місяць , Молодий Місяць , Перша чверть , Прибуваючий Місяць, Повний Місяць ,Спадаючий Місяць
Остання чверть , Старий Місяць

Сузір'я Великий віз / Велика ведмедиця

Малий віз / Мала відмедиця

ПОЛЯРНА ЗІРКА
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